קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת מצורע/הגדול תשע"ו:

בדי ארבעה כוסות מיי שביעית
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

ספיקו של הירושלמי בדי ד' כוסות מיי שביעית

הנה בירושלמי 1דנו בדי ד' כוסות ביי שביעית ,וכנאמר ש" :מהו לצאת ביי של שביעית ,תני
רב אושעיא יוצאי ביי של שביעית".
וכבר האריכו האחרוני לדו במה הסתפקו בירושלמי ,ומדוע קס"ד שלא יצא האד בד' כוסות
ביי הקדוש בקדושת שביעית.
ושמא אפשר לבאר )בדר! דרוש קצת( דהנה כידוע מצות ד' כוסות היא להראות חירות] ,וכלשו
הרמב" "בכל דור ודור חייב אד להראות את עצמו כאלו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד
מצרי ...ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה וזכרת כי עבד היית ..לפיכ! ..2חייב לשתות בלילה הזה
ד' כוסות של יי".[..
והנה פירות שביעית לא ניתנו לאד לבעלותו מוחלטת ,ובהגיע זמ הביעור חייב לבער מ
העול ]וכלשו רש"י" 3ולא יעשה בה סחורתו להצניע לאחר השביעית ולהתעשר"[ ,ג ה
פירות שלא גידל או קנא אלא שלקח מ ההפקר ,והיה מקו לומר שביי שכזה אינו מראה
עושר וחירות ,והוצרכו להוכיח שאעפ"כ יוצא בו.4
5
ובאחרוני מצינו ביאורי שוני בדברי הירושלמי הנ"ל ,ובפירוש קרב העדה ביאר דפירות
שביעית לא נקראי "לכ" שאינ בבעלות האד ,וקס"ד דלד' כוסות בעינ "לכ" ,6וקמ"ל
שאי צרי! שהיי יהא של השותה.
אול כבר תמה על פירוש זה הרש"ש דאי! יתכ לומר שאי פירות שביעית בבעלות האד ,הלא
מקרא מלא והוא "והיתה שבת האר +לכ לאכלה" ,והלא באתרוג של שביעית יוצא בו האד
וישנה חובת חלה בעיסה של שביעית וכו'] .7עוד נראה להוסי -להקשות דהלא מצינו שיכול
האד לקדש אשה בפירות שביעית ,וכדמצינו במשנה במסכת קידושי .8הרי שפירות השביעית
הינ ממונו ,דאל"כ לא היה יכול לקדש בה[.9
ומלבד זה קצ"ע על פירוש הקב העדה מדוע הסתפק הירושלמי א בעינ בעלות של האד בד'
כוסות ,דלגבי מצה למדו כ מהפסוק ,אבל מהיכ"ת שיהיה די כזה בד' כוסות.

1

שבת פרק ח' הלכה א ,פסחים פרק ח' הלכה א' ,שקלים פרק ג' הלכה ב'.
2
ואגב מתבאר מדברי הרמב"ם חידוש נפלא ,שאף שד' כוסות מצותם מתקנת חכמים ,מ"מ יש בשתייתם קיום
מצוה דאו' של החובה הלראות עצמו כאילו יצא ממצרים] .אלא שהתורה לא ציותה באיזו צורה בדיוק יש לעשות
כך ,וחכמים תקנו שהדבר יהיה באופן של הסיבה וד' כוסות וכו'[.
וק"ק לפי"ז מדוע הוצרכו לומ ר שהטעם שנשים חייבות בד' כוסות משום שהם היו באותו הנס ,הלא כלפי דינים
דאו' בלא"ה הם חייבות בלילה זה כאנשים ,וכמבואר בתו' ,ואכ"מ.
3
סוכה ל"ט.
 4כעין זה מצינו בתו' פסחים ל"ה :שדנו שמא מותר לכתחילה לצאת במצת דמאי ,משום שבשעת אכילת המצה
"לחם עוני" דין האדם כעני המותר בדמאי ,וכעין זה יש לבאר לגבי ד' כוסות שענינם להראות עושר וחירות.
5
בירו' פסחים שם.
 6וכדמצינו שאין אדם יוצא במצה שאינה שלו ,כמבואר בגמ' פסחים ל"ח.
 7א ,שעיסה שאינה ממונו פטורה מן החלה ,וכדאיתא בגמ' פסחים שם.
 8משנה ז'] .ועיין בגמ' שם דף נ"ב .דזהו דבאה משנתנו ללמדנו דאפשר לקדש בפירות שביעית ,ופירש"י שם
בפירוש קמא ,דזהו גופא קמ"ל דפירות שביעית ממונו הוא.
 9וכדין מעשר שני למ"ד ממון גבוה הוא.
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ח.

ט.

י.

ובספר פאת השלח 10הביא שיש שפרשו את דברי הירו' ע"פ שיטת הרמב" שישנה מצוה לאכול
פירות שביעית ,וקס"ד א"כ שיהיה כא את ההלכה ש"אי עושי מצוות חבילות חבילות",
עיי"ש.
אול יש לתמוה על פירוש זה ,דמלבד דאי דברי הרמב" מוסכמי ]והרמב" הלא לא מנה את
אכילת פירות שביעית למצוה ממני המצוות[ ,הלא ג בדעת הרמב" רבו הסוברי שאי כוונתו
שיש מצוה באכילת פירות שביעית ,אלא שנאמר כא "לאו הבא מכלל עשה" לאכול פירות
שביעית ולא להפסיד.
ג יש לעיי לפירוש זה ,דהנה הטע שאי עושי מצוות חבילות חבילות הוא כדי שלא יראה
שהמצוות ה משאוי על האד ,ולכאו' מסתבר דכל זה שיי! במצוה שמחויב בה האד ,שאז
יתכ שתראה כמשאוי ,אול באכילת פירות שביעית ,ג א ננקוט שיש מצוה באכילת ,אי זו
מצוה חיובית ,אלא האוכל מקיי מצוה ,ולכאו' במצוה שכזו אי מקו לחשוש שתראה על
האד כמשאוי ,ועיי.
ביאור נוס -הביא בפאת השלח דהנה פירות שביעית ניתנו להנאה ,אול א יאכל האד
לאכילת מצוה ,היה מקו לומר דעיקר ש המעשה שעושה הוא מעשה מצוה ולא מעשה הנאה
]וכדמצינו 11שאסור לשרו -תרומה טמאה ביו"ט א -א נהנה מהשריפה ,משו שעיקר מעשיו
ה מעשה מצות שריפת קדשי וההנאה באה מאליה[.
אול ביאור זה צ"ע לענ"ד ,12דמכיו שהמצוה בד' כוסות היא להראות חירות ,הרי המצוה היא
ליהנות מהיי ,ובמצוה כזו נראה דלא שיי! לומר שההנאה בטילה למצוה ,דהלא אדרבה המצוה
היא ליהנות.13

אי! מותר לשתות יי שביעית הלא זמ הביעור עבר
יא .והנה נשאל החזו איש אי! מותר לצאת ידי חובה ביי שביעית ,הלא "אוכלי בענבי עד
הפסח" ,ובהגיע הפסח התחייבנו לבער את פירות השביעית .14והשיב החזו איש שהלא ג
בהגיע זמ הביעור מותר לשייר מזו ג' סעודות ,וזמ הביעור הוא ביו"ט ראשו של פסח ,ויכול
אז לשייר מזו ג' סעודות 15ואת השאר יבער.

מתי הוא זמ הביעור של הענבי
יב .והנה פשוט לחזו איש שחובת הביעור היא בתחילת הפסח ואוכלי בענבי עד הפסח ולא עד
בכלל ,אמנ כבר העירו בזה מדברי המהר"י מלכי צדק 16שכתב שזמ הביעור אינו אלא לאחר
הפסח ,ועל כרח! שנקט שאוכלי בענבי עד הפסח ועד בכלל.
יג .ולענ"ד הדבר תלוי בספיקו של הרמב" 17הא מצות ביעור היא מדי תורה או מתקנת חכמי,
דהנה מצינו בגמ' במסכת חולי 18דלגבי דיני תורה כשאמרו עד נקטי' לחומרא שעד ולא עד
 10בקונטרס אחרון על הלכות שביעית.
 11עיין שבת כ"ד :ובתו' שם.
 12וע"ע בשו"ת הר צבי או"ח חלק ב' סימן ס"ח מש"כ בזה.
 13וכדמצינו כעין זה בפמ"ג שכתב שבמצות עונג שבת לא שייך לומר מצוות לאו ליהנות ניתנו ,דהרי אדרבה
נצוותו היא ליהנות.
 14נראה שכוונת השואל היתה לשיטת הרמב"ם שחובה לבער מן העולם את פירות השביעית ,דלסוברים דלאחר
שהפקירם יכול הוא או כל אדם לזכות בהם ולאכלם לק"מ.
 15ומסתבר לכאו' דג' סעודות בליל הסדר נידונים כפי מה ששותים ביום זה ,ויכול א"כ לשייר לד' כוסות ועוד,
עבור כל אחד מבני ביתו.
16
שביעית פרק ט' משנה ב'.
 17פירוש התורה פרשת בהר] .ויקרא כ"ה ז'[.
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בכלל ,ולגבי דיני דרבנ נקטי' לקולא שעד ועד בכלל .ומעתה לעני ביעור כשיש מקו
להסתפק א כוונת חז"ל א אוכלי עד הפסח ועד בכלל או ולא עד בכלל ,הדבר תלוי בעיקר
די ביעור א הוא מ התורה או לא.
יד .ולמעשה כתב בספר חוט שני שראוי למבער פירות שביעית ומפקיר ,א חוזר ומכניס לביתו
להתכוו שלא לזכות בה עד לאחר השביעית ,שבאופ כזה לא יתחייב לבער שוב לאחר הפסח
א -למהר"י מלכי צדק.
טו .ולכאו' ג לחזו"א ,מכיו שזמ הביעור הוא ביו"ט ולא בערב פסח וכנ"ל ,א"כ לא יוכל האד
לזכות בה קוד יו"ט ,דא"כ יתחייב שוב להפקיר ביו"ט ,אול ב"סדר השביעית" שהודפס
ע"פ החזו"א לכאו' נראה שלא הצרי! לעשות כ! ,וכמדומה שג לא נהגו להחמיר בזה ,וצ"ע
בזה.
טז .ואמנ ידוע שהורה החזו"א שג כיו זמ הביעור הוא בפסח וכ נהג למעשה ,אול כבר העירו
שלכאו' עינינו רואות שבפועל בימינו זמ הביעור של הענבי הוא הרבה קוד הפסח ,והלא לא
ניתנו שיעורי חז"ל אלא בסתמא ,אול כל שידוע לנו שהשתנה השיעור יש לנו ללכת אחר מה
שאנו רואי ]וכמש"כ הר"ש[ ,וא"כ צ"ע אי! מותר להמתי ע הביעור עד הפסח ,דמלבד ביטול
המצוה ,הלא כל שהגיע זמ הביעור ולא ביער נאסרו הפירות באכילה.
יז .ובספר חוט שני כתב שכל שלא התברר לנו הדבר בבירור אי לנו אלא השיעורי שנתנו חז"ל,
אול כבר העירו שלכאו' הדברי התבררו ללא כל ספק ,וצ"ע בזה.
יח .ולכאו' כדי לצאת מכל ספיקות אלו מ הראוי ללוקח פירות מאוצר ב"ד להתכוו לא לזכות
בה ,19שאז ישארו הפירות בידו בתורת הפקר ולא יתחייבו כלל ביעור ,וכעי מה שכתב הרמב"
שהפירות הנמצאי באוצר ב"ד לא חייבי בביעור כלל.

אי! מבערי פירות שביעית

יט .והנה נחלקו רבותינו הראשוני מה היא מצות ביעור דלרמב" 20והראב"ד 21מצוה לבער מ
העול ,וכעי זה כתב רש"י 22שיפקיר במקו דריסת רגלי חיה ,ומאיד! לר"ש והרמב" ורוב
הראשוני המצוה היא להפקיר ,וכל שהפקיר ולא זכו בה יכול לחזור ולזכות בה.
כ .ולהלכה כתב הכס"מ 23בש המהר"י קורקוס שמחמת הדחק נהגו להקל כדעת הרמב" ,וכ
הורה החזו"א ,24ומאיד! בספר שערי צדק ]לבעל החכמת אד[ כתב שמ הראוי להחמיר כדעת
הרמב" ולבער מ העול.25
כא .ולכאו' יש לתמוה על דברי החכמ"א ,אי! מותר להחמיר כרמב" ,דמכיו שמעיקר הדי הלכה
כדברי הרמב" ,יוצא א"כ שיש כא הפסד פירות שביעית.
כב .ונראה דכוונתו לפסוק כדברי הסוברי 26דלאחר זמ הביעור שוב אי איסור להפסיד פירות
שביעית .אול בחזו"א 27כתב שלמעשה יש להחמיר בזה ,ולדבריו אסור להחמיר בזה.
 18דף נ"ה .עיי"ש ברש"י וברשב"א וברש"ש ובערול"נ ,אמנם לתו' שם לכאו' גם בדרבנן נקטי' לחומרא ,ורק
בכתמים מקילים ,ואכ"מ.
19
ואולי גם מן הראוי להודיע לכמה אנשים שהפירות הם הפקר ואפשר לבוא ולקחתם.
20
פרק ז' משמיטה ויובל הלכה ג'.
 21השגות הראב"ד שם.
אלא דהראב"ד חידש שיש ב' זמנים לביעור ,שכשכלו מסביבות העיר יפקירם ,וכשכלו מכל מקום יבערם,
עייש"ה.
22
פסחים נ"ב:
23
שם.
24
סדר השביעית.
25
וכתב שם שאם יזכה לעלות לאר"י ינהג כן.
 26עיין חזו"א י"ג ה'] .ושם י"א ו'[.
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הא פירות הפקר חייבי בביעור לשיטת הרמב"
כג .ולכאו' היה נראה שהעושה כעיצה הנ"ל ]להתכוו לא לזכות בפירות השביעית[ יצא יד"ח ג
להרמב" ,דמאחר שהפירות היו ברשות הפקר בזמ הביעור לא נתחייבו כלל בביעור ,וכמש"כ
הרמב" לעני פירות הנמצאי ברשות אוצר ב"ד בזמ הביעור.
כד .אול בחזו"א כתב דלרמב" הסובר שמצות ביעור היא לבער את הפירות מ העול ולא
להפקיר אי הבדל בי פירותיו לפירות הפקר ,וא -פירות הפקר התחייבו בביעור ,ועיי
בהערה.28

הא חייב להוציא את היי מביתו בשעת הביעור
כה .הנה מצות הביעור לשיטת הר"ש הרמב" ודעמייהו היא להוציא מביתו ולהפקיר ,וכ הורה
החזו איש] .מאיד! דעת הגר"א היא שכל שמפקיר בפני ג' א"צ להוציא מביתו[.29
כו .ואמנ כתבו בש החזו"א 30שכל זה כשמפקיר בהגיע זמ הביעור ,אול כל שמפקיר קוד
זמ הביעור יכול להפקיר בפני ג' א -בביתו.
כז .ולכאו' לפי"ז נראה דמכיו שזמ הביעור הוא בפסח ,כל שמפקיר בערב פסח א"צ להוציא
מביתו .אול המנהג הוא להוציא מביתו ,וכנראה שכ! נהג החזו"א ,וצ"ע בטע הדבר.

בדי ביעור ביי הנעשה מענבי גויי
כח .הנה נחלקו הב"י ע המבי"ט א יש קדושת שביעית בפירות נכרי ,ומאיד! המבי"ט כתב שלא
נהגו לבער פירות נכרי ,31מאיד! במהר"י קורקוס כתב שחובה לבער א -פירות נכרי ,וכ דעת
השל"ה ,וכ הורה החזו"א למעשה.32
כט .ולכאו' לסוברי דלאחר הביעור אי איסור הפסד בפירות שביעית ,יצא א ננקוט שקדו"ש יש
בפירות נכרי וחובת ביעור יש בה ,שלאחר זמ הביעור יהיו חמורי פירות נכרי לגבי די
הפסד בה מאשר פירות ישראל שהפקיר] .אלא דלמעשה כבר הובא בש החזו"א להחמיר א-
בפירות שביער שלא להפסיד[.

בדי יי שביעית לכוס שניה של ד' כוסות

ל .והנה העירו כבר 33דלכוס שניה אי מ הראוי לקחת יי שביעית ,דהלא נהגו להטי -מהיי בשעת
אמירת דצ"! עד"ש וכו' ,וביי שביעית אי לעשות כ משו איסור הפסד ,34וכמשנ"ת.

27

סדר השביעית.
28
לענ"ד מל' הראב"ד נראה שאף שנקט כרמב"ם ,מ"מ בפירות הנמצאים באוצר ב"ד לא חלה חובת ביעור,
וכדכתב שמחלקים אותם עד שיכלו ,עייש"ה ,וצ"ע] .ובס' אור לציון ראיתי שכתב להוכיח מדברי הראב"ד כחזו"א,
ולענ"ד לכאו' נראה מדבריו להיפך ,וצ"ב[.
29
עיין דרך אמונה שם.
30
בדרך אמונה שם.
31
וביאר שבא הזוכה מכח הגוי שלא התחייב לבער ,והארכתי בזה במקו"א.
32
סדר השביעית.
33
כמדומה דכן כתבו בשם הראי"ה קוק.
 34אף שיכול לחזור ולשתות היין שנשפך לתחתית הכוס ,כתבו בשם המקובלים שאין לעשות כן.
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